Uitnodiging
voor een bijeenkomst van de

Vestibulaire Vereniging
Datum:
Tijd:
Plaats:

Donderdag 3 oktober 2002
15:30 uur
VU Medisch Centrum
ruimte “de Wadden”, vanaf ingang poli is de bijeenkomst aangegeven
De Boelelaan 1118, 1081 HV Amsterdam (zie bijlage)

Agenda:
15:30 u
16:00 u

Koffie/thee
Opening
Mededelingen bestuur

16:15 u

Dr. A.J. Greven en Drs.C.J.L.H.Camps (VUmc, Amsterdam)
“Hoe een eenvoudig programma goed kan werken; een interactieve
demonstratie van het COO-programma Evenwicht van het VUmc”

17:05 u

Dr. W. Bles (TNO Technische Menskunde, Soesterberg)
“Desoriëntatie-training voor vliegers”

17:40 u

Rondleiding lab + broodjes

18:00 u

Afsluiting

Wij hopen u te mogen begroeten.
Noteert u ook vast de volgende bijeenkomsten:
donderdag 20 maart
donderdag 2 oktober

Vestibulaire Vereniging:
kk: 32071242 Amersfoort,

2003 in Maastricht
2003 in Utrecht

p/a dr. J.E. Bos (secretaris), TNO Technische Menskunde, Postbus 23, 3769 ZG Soesterberg.
giro: 6939826 Nijmegen,
tel: 0346 356371, fax: 0346 353977,
email: Bos@tm.tno.nl

Ter kennisgeving namens het bestuur
Op de vergadering van de Vestibulaire Vereniging (VV) van 21 maart 2002 te Groningen heeft het bestuur in
overleg met de aanwezige leden de volgende beslissingen genomen en mededelingen gedaan.
1 Contributie:
a Omdat de kas dit toelaat, zal over 2001 geen contributie geheven worden. De contributies die over 2001
al voldaan zijn zullen worden gerekend voor 2002.
b Voor de overige leden is de contributie vanaf 2002 gesteld op € 10,- (was f 20,-; penningmeester stelde €
9,10 voor maar de aanwezige leden wensten dit af te ronden op € 10,-).
c
Leden van de VV (anders dan van haar voorgangster de Landelijke Vestibulaire Werkgroep, LVW) die
vanaf de oprichting in 1999 geen contributie betaald hebben wordt nog één maal gevraagd aan hun
verplichting te voldoen. Doen zij dat niet dan wordt hun lidmaatschap als beëindigd beschouwd.
d Er kan voortaan contant betaald worden (b.v. op de vergadering). Dit wordt vooral voordelig geacht i.v.m.
betalingen vanuit België.
e Iedereen wordt conform deze beslissingen persoonlijk aangeschreven door de penningmeester.
2 Kascommissie: De heren Tinbergen en Vente hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de
kascommissie.
3 Besteding financiën LVW: De VV heeft het beheer over een kleine nalatenschap van de Landelijke
Vestibulaire Werkgroep. Hiervoor zijn drie bestemmingen genoemd.
a Uitnodiging van (buitenlandse) gastsprekers. Dit zou ook gecombineerd kunnen worden met een
activiteit van een onderzoeksinstelling die dit anders net niet zou doen.
b Het opzetten en onderhouden van een Website (met een proeftijd van twee jaar). Hierop kunnen, naast
het programma van verenigingsactiviteiten, geautoriseerde teksten en links komen met
wetenschappelijke en patiëntrelevante informatie over vestibulaire zaken.
c
Master-course. Onder leiding van een of meerdere experts (ook van buiten de VV) kunnen de leden van
de VV zich verdiepen in een bepaald onderwerp.
Het bestuur roept iedereen op ideeën hierover aan te dragen.

Bereikbaarheid VU (zie ook www.VUmc.nl)
Per trein:
•
Het VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met openbaar vervoer eenvoudig te
bereiken. Zie hiervoor per tram of bus. Het dichtstbijzijnde NS station is Station Zuid/WTC, vanaf dit station is
het ongeveer 20 minuten lopen of u kunt verder reizen met het openbaar vervoer.
•
Vanuit Noord Holland: snelle overstap Sloterdijk. Stations in de Zaanstreek hebben ieder kwartier een
treinverbinding. Vanuit heel Noord Holland (Alkmaar. Hoorn, de Zaanstreek en Haarlem) kunt u op Sloterdijk
uitstekend overstappen op de Ringlijn/sneltram 50 tot de halte Amstelveenseweg.
•
Vanuit Leiden/Den Haag: zes keer per uur. Twee keer rechtstreekse stoptreinen (gaan verder naar Lelystad),
vier keer met een overstap op Schiphol, uitstappen op station Amsterdam Zuid WTC. Vanuit Den Haag kunt
u dus zes keer per uur in circa 50 minuten naar Amsterdam Zuid WTC.
•
Vanuit Amersfoort en Noordoost Nederland: vier keer per uur (Leeuwarden, Groningen, Enschede, Zwolle).
Vanuit dit deel van het land heeft u uitstekende Intercityverbindingen. De rit van Amersfoort naar Amsterdam
Zuid WTC duurt bijvoorbeeld nog geen 30 minuten. De overige treinen doen er een kwartiertje langer over. Er
zijn rechtstreekse en overstapverbindingen.
•
Vanuit ‘t Gooi en Flevoland: vier keer per uur. Het Gooi en Flevoland hebben goede verbindingen met
Amsterdam Zuid WTC. De meeste stations hebben tweemaal per uur een rechtstreekse en tweemaal per uur
een verbinding met een overstap in Weesp. Vanuit Almere staat u in een half uur in Amsterdam Zuid WTC.
Per tram:
•
Sneltram 50 (metrolijn) begin/eindpunt Isolatorweg en Gein v.v., via NS Station Amsterdam Sloterdijk.
Uitstappen halte Amstelveenseweg. Vanaf deze halte is het 10 minuten lopen. Sneltram 51 (metrolijn)
begin/eindpunt Amsterdam CS en Amstelveen Poortwachter v.v., via NS station Amsterdam Amstel.
Uitstappen halte Boelelaan/VU op de Buitenveldertselaan. Vanaf deze halte is het ruim 5 minuten lopen.
•
Tram 5 begin/eindpunt Amsterdam CS en Amstelveen v.v. Uitstappen sneltramhalte Boelelaan/VU op de
Buitenveldertselaan. Vanaf hier is het ruim 5 minuten lopen.
Per bus:
•
Uitstappen op de De Boelelaan
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•

•

•

Bus 23 Begin/eindpunt Amsterdam Zuid/WTC en Osdorp v.v. Uitstappen halte VU medisch centrum op
de De Boelelaan.
•
Bus 176 Begin/eindpunt Amsterdam Zuid/WTC en Haarlem NS. Uitstappen halte VU medisch centrum
op de De Boelelaan. UItstappen op Amstelveenseweg
•
Bus 142 Begin/eindpunt Amsterdam CS en Wilnis v.v. Uitstappen halte De Boelelaan op de
Amstelveenseweg.
•
Bus 170 Begin/eindpunt Amsterdam CS en Uithoorn v.v. Uitstappen halte De Boelelaan op de
Amstelveenseweg.
•
Bus 171/172 Begin/eindpunt Kudelstaart en Landsmeer v.v., via Amsterdam CS. Uitstappen halte De
Boelelaan op de Amstelveenseweg.
Uitstappen op de Van der Boechorststraat
•
Bus 66 Begin/eindpunt Amsterdam Amstel en Busstation Amstelveen v.v. Uitstappen halte Van der
Boechorststraat.
•
Bus 199 Begin/eindpunt Amsterdam Amstel en Schiphol Zuid v.v. Uitstappen halte Van der
Boechorststraat.
•
Bus 248 Amstel-Lijntaxi. De Amstel-Lijntaxi is alleen te bestellen voor een rit van of naar één van de
haltes van de oude buslijn 148 en de Amstel. Te bestellen via tel. nummer (020) 4605299, minimaal 1
uur voor de gewenste vertrektijd.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Openbaar Vervoer-reisinformatie 0900-9292 (75 cent per minuut).

Per auto:
•
Vanuit alle richtingen kunt u op de rondweg ten zuiden van Amsterdam komen, de A10. U volgt die rondweg
tot de afslag S108-Buitenveldert/Amstelveen/VU. Aan het eind van de afrit slaat u linksaf om bij het VU
medisch centrum te komen (zie hieronder). Parkeergarage onder de polikliniek . Als u zich meldt voor de
Vestibulaire Vereniging dan wordt u toegelaten. Op de bijeenkomst krijgt u van de gastvrouw (Greven) een
uitrijkaart. Houdt u rekening et files bij het vertrek.
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